
 

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

‘Güvencesiz Kapanmaya Karşı Ekonomik Tedbirleri İçeren Kanun Teklifi’ gerekçesi ile 

birlikte ekte sunulmaktadır. 

Gereğini, saygılarımızla arz ederiz. 
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GENEL GEREKÇE 

Koronavirüs pandemisine karşı çok sayıda ülke vakit kaybetmeden ekonomik güvence ve 

destek paketleri açıklayarak yurttaşlarının yaşamlarını güvenceye almıştır.  

Ülkemizde ise, üçüncü dalga kapatma kararları, daha önceki kapatma kararlarında 

olduğu gibi yurttaşlarımızı ekonomik güvenceye almadan alınmıştır. 

Aradan geçen bir yıllık pandemi sürecinde hükümetin sorumluluklarını yerine getirememesi 

sebebiyle; işçiler, işsizler, esnaf başta olmak üzere toplumun büyük çoğunluğu ekonomik yıkım 

yaşamıştır. Bu dönemde yurttaşlarımızın borçları katlanmış, iş ve aş yokluğu nedeniyle 

intiharlar artmıştır. 

Ülkemizde pandeminin üçüncü dalgası yaşanırken, yurttaşlara sosyal ve ekonomik haklar 

temelinde gerçek bir güvence sunmamış olan AKP iktidarı, akıl almaz biçimde, halkın 

bütçesinden yandaşlarına milyarlarca liralık kaynak aktarmaya devam etmektedir.  

Yurttaşlarımız, AKP’nin yarattığı bu ekonomik kara düzene mahkûm değildir! 

Pandemide üçüncü dalgada; ekonomik açıdan adeta ‘dibe batmış’ durumda olan tüm 

yurttaşlarımıza güvence olacak ve nefes aldıracak ekonomik tedbirler almak şarttır. 

 

Yasa teklifimizle, üçüncü dalga kapatma tedbirlerinden etkilenen; İşyeri kapatılan 

esnafın, borç batağındaki çiftçinin, sefalet ücretine mahkûm edilen işçinin, açlıkla yüz 

yüze olan işsizin, ay sonunu getiremeyen emeklinin, kirasını, faturasını ve bankalara olan 

borçlarını ödeyemeyen yurttaşlarımızın mağduriyetlerini gidermeyi hedefliyoruz. 

 

Güvencesiz Kapanmaya Karşı Ekonomik Tedbirleri İçeren Kanun Teklifimiz ile; 

- Tüm işsizlere ve 3.000 TL’nin altında geliri olanlara, herhangi bir şart aranmaksızın 

aylık 3.000 TL doğrudan gelir desteği sağlanmaktadır. 

- Kalıcı bir düzenleme olarak; en düşük emekli maaşı 3.000 TL olarak belirlenmektedir. 

- Çiftçilerin, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan 50 bin TL'ye kadar 

borçları kamu bütçesinden karşılanmaktadır. 

- Faaliyeti durdurulan ve kısıtlanan esnafa, salgın süresince, aylık 5.000 TL doğrudan 

gelir desteği sağlanmaktadır.  



- Gerçek ve tüzel kişilerin bankalara olan kredi kartı, ihtiyaç kredisi ve diğer tüm kredi 

borçları faizsiz şekilde 30 Haziran 2021 tarihine kadar ertelenmektedir. 

- Tüm kira ödemeleri 30 Haziran 2021 tarihine kadar dondurulmaktadır.  

- Kalıcı bir düzenleme olarak; elektrik, su, doğalgaz, telefon ve internet gibi temel 

ihtiyaçlar tek hane için ihtiyaç sınırına kadar ücretsiz hale getirilmektedir. 

- 2021 yılı boyunca işten çıkarmalar yasaklanmaktadır. 

- Kısa Çalışma Ödeneği süresi 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmaktadır. 

- Son bir yılda KOD-29 gerekçe gösterilerek işine son verilen çalışanlar, işlerine geri 

dönmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GÜVENCESİZ KAPANMAYA KARŞI EKONOMİK TEDBİRLERİ İÇEREN  

KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1 – (1) Tüm işsizlere ve net geliri 3.000 TL’nin altında olanlara, şart aranmaksızın, 

30 Haziran 2021 tarihine kadar aylık 3.000 TL doğrudan temel gelir desteği sağlanır. 

            (2) 1 inci fıkrada belirlenen uygulamanın 31 Aralık 2021 tarihine kadar 

uzatılmasına Cumhurbaşkanı yetkilidir. 

MADDE 2 – Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle en düşük emekli maaşı 3.000 TL 

yapılmıştır. 

MADDE 3 – Her bir çiftçinin Tarım Kredi Kooperatiflerine ve Ziraat Bankası’na 50 bin 

TL'ye kadar olan borçları kamu bütçesinden karşılanır.        

MADDE 4 – (1) Faaliyeti durdurulan ve kısıtlanan esnafa, 1 Nisan 2021 tarihi başlangıç 

sayılarak, 30 Haziran 2021 tarihine kadar, her ay 5.000 TL doğrudan gelir desteği sağlanır.  

            (2) 1 inci fıkrada belirlenen uygulamanın 31 Aralık 2021 tarihine kadar 

uzatılmasına Cumhurbaşkanı yetkilidir. 

MADDE 5 – (1) Gerçek ve tüzel kişilerin bankalara olan kredi kartı, ihtiyaç kredisi ve diğer 

tüm kredi borçları faizsiz şekilde 30 Haziran 2021 tarihine kadar ertelenir. 

(2) 1 inci fıkrada belirlenen uygulamanın 31 Aralık 2021 tarihine uzatılmasına 

Cumhurbaşkanı yetkilidir. 

MADDE 6 – (1) Gerçek ve tüzel kişilere yapılan kira ödemeleri, 30 Haziran 2021 tarihine 

kadar durdurulmuştur. 

(2) Kira ödemelerinin durdurulma süresinin 31 Aralık 2021 tarihine kadar 

uzatılmasına Cumhurbaşkanı yetkilidir. 

MADDE 7 – Her haneye, ihtiyaç sınırına kadar; elektrik, su, doğalgaz ve internet ücretsiz 

olarak sağlanır. İhtiyaç sınırları, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir. 

MADDE 8 – (1) İşten çıkarmalar 31 Aralık 2021 tarihine kadar yasaklanmıştır. 

     (2) İşten çıkarma yaptığı tespit edilen işletmeye, işçi başına asgari ücretin on katı ceza 

kesilir.  

MADDE 9- Kısa Çalışma Ödeneği süresi, 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.  



MADDE 10- 01 Nisan 2020 tarihinden bu yana, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/2 inci 

maddesine dayanarak iş akdine son verilen çalışanlar, iş bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih 

itibariyle işlerine iade edilir.   

MADDE 11 – Bu kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

MADDE 12 – Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 


